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5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine toetuse 

vahe- ja lõpparuande vorm (näidis)  
 
Vahe- ja lõpparuande koostamine ja esitamine toimub Riigi Tugiteenuste Keskuse hallatavas 

keskkonnas Struktuuritoetuse e-keskkond E-toetus (https://etoetus.struktuurifondid.ee, edaspidi e-

toetuse keskkond). 

 

Aruande esitaja peab süsteemi sisenedes identifitseerima end mobiil-ID või ID-kaardi abil. Aruannet 

saavad e-toetuse keskkonna kaudu näha, muuta ja esitada üksnes projekti kontaktisikuks lisatud 

isikud.   

 

Aruande iga välja juures on juhiseväli, millele klikates avaneb tekst väljale oodatava info kohta ja 

selgitused. 

 

SISUKORD 
1. Üldandmed 

2. Näitajad 

3. Tegevused 

4. Täiendav info 

5. Esitamine 

 

1. Üldandmed 
 

Lehel saate sisestada projekti aruande üldandmed ning vajadusel märkida täpsustusi ja laadida üles 

lisadokumente.  

 

Projekti aruande detailne info 
 

Aruande number:    

 

 

Esitamise tähtaeg:    

 

 

Aruande seisu  

kuupäev:   

 

Täitub automaatselt 

 

Täitub automaatselt 
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Sisesta aruantava perioodi lõpukuupäev vastavalt EAS otsusele. 

 

Aruande liik:   Vahearuanne 

     Lõpparuanne 

 

 

Aruande täpsustus:    

 

 

Lisada aruandega seotud lisainfot. Nt aruande hilinemise kohta või ettepanekuid edaspidiseks 

aruandluse muudatusteks. Juhul kui aruande perioodi jooksul kulusid tehtud ei ole ja 

maksetaotlust ei esitata siis lisada ka see info. 

 

 

Lisadokument:  Lisage fail(id)    

 

Vajadusel lisada aruandlusega seotud dokumente, nt fotod soetatud asjadest või tehtud töödest. 

Dokumentide lisamine ei ole kohustuslik. 

 

2. Näitajad 
Lehel saate sisestada näitajate saavutustaseme viimase aruantava perioodi lõpu seisuga ning lisada 

selgituse.  

NB! Näitajad kuvatakse ainult lõpparuandes. Vahearuandes näitajate lehte täitma ei pea (see avaldub 

tühjana), liikuge sellelt lihtsalt edasi. 

Näitajate täitmise juhend: 

Sihtväärtus on taotluses prognoositud ja projekti lõpuks saavutatav väärtus. Täitub automaatselt 

taotluse andmete põhjal. 

Saavutatud väärtuseks märkige projekti tulemus. 

Juhul kui näitajate tulemus erineb taotluses prognoositust lisage selgitus. 

Juhend näitajate lõikes: 

Näitaja Abi saavate ettevõtete arv (kokku) täitmine- saavutatud väärtuseks märkige 1.  

Näitaja Tööhõive kasv toetust saanud ettevõtetes täitmine- märkige saavutatud väärtuseks projekti 

mõjul loodud töökohtade arv. 

 

Näitaja nimetus Mõõtühik Sihtväärtus 

Saavutatud 

väärtus (aruande 

seisu kuupäevaga) 

Meetme tegevuse ülesed näitajad 

Abi saavate ettevõtete arv (kokku) ettevõte 1  

Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki 

Tööhõive kasv toetust saanud ettevõtetes 
täistööaja 

ekvivalent 

Väärtus 

taotlusest 
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Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki 
Töökohtade loomine ei ole toetuse saamise eelduseks.  

Kas projekt on kliimat ja keskkonnahoidu edendava 

mõjuga (st edendab säästvat arengut; 

keskkonnamõjude/-koormuse vähendamist; ressursi 

ja energiasäästu; taastuvenergia kasutuselevõttu; 

keskkonnahoidu või kliimamuutustele 

vastupidavust)? 

  JAH / EI 

Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki  
Märkida JAH, kui projekt edendab säästvat arengut; keskkonnamõjude/-koormuse vähendamist; ressursi ja energiasäästu; 

taastuvenergia kasutuselevõttu; keskkonnahoidu või kliimamuutustele vastupidavust. Kui projektil ei ole mõju keskkonna- ja 

kliimapoliitikale, märkida EI. 

Kas projekt on võrdseid võimalusi edendava mõjuga 

(st panustab naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 

edendamisse; puudega inimestele võrdsete õiguste ja 

võimaluste tagamisse, sh ligipääsetavus; või võrdsete 

võimaluste tagamisse eri vanuses või rahvusest 

inimestele)? 

  JAH / EI 

Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki  
Märkida JAH, kui projekt panustab naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamisse; puudega inimestele võrdsete õiguste ja 

võimaluste tagamisse, sh ligipääsetavus; või võrdsete võimaluste tagamisse eri vanuses või rahvusest inimestele. Kui projektil ei 

ole mõju võrdsete võimaluste tagamisse, märkida EI.  

Kas projekt on infoühiskonda edendava mõjuga (st 

toetab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nutikat 

kasutamist valdkondlike väljakutsete lahendamisel 

või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

kasutuselevõtu eelduste edendamist)? 

  JAH / EI 

 Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki  
Märkida JAH, kui projekt  toetab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nutikat kasutamist valdkondlike väljakutsete lahendamisel 

või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutuselevõtu eelduste edendamist. Kui projektil ei ole mõju infoühiskonna 

edendamisele, märkida EI. 

Kas projekt on regionaalarengut edendava mõjuga 

(st toetab piirkondlikke erinevusi tasakaalustava 

arengu soodustamist; piirkondade eripära ja 

erivajaduste arvestamist; piirkonna terviklikkuse 

arvestamist või lähimuspõhimõtte rakendamist 

regionaalarengu suunamisel)? 

  JAH / EI 

Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki  
Märkida JAH, kui projekt  toetab piirkondlikke erinevusi tasakaalustava arengu soodustamist; piirkondade eripära ja 

erivajaduste arvestamist; piirkonna terviklikkuse arvestamist või lähimuspõhimõtte rakendamist regionaalarengu suunamisel. Kui 

projektil ei ole mõju regionaalarengule, märkida EI. 

Kas projekt on riigivalitsemist edendava mõjuga (st 

toetab ühtset riigivalitsemist; kaasavat ja 

teadmistepõhist poliitikakujundamist või avalike 

teenuste kasutajasõbralikku osutamist)? 

  JAH / EI 

Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki  
Märkida JAH, kui projekt  toetab ühtset riigivalitsemist; kaasavat ja teadmistepõhist poliitikakujundamist või avalike teenuste 

kasutajasõbralikku osutamist. Kui projektil ei ole mõju ühtsele riigivalitsemisele, märkida EI. 
 

 

 

3. Tegevused 
Lehel saate sisestada projekti tegevused ning nende elluviimise alguse ja lõpu. Tegevuste nimetused kuvatakse vormile 

taotluselt. Projekti tegevused peavad jääma projekti elluviimiseks kavandatud ajaraami. 

 

Tegevuste nimetused on kuvatud taotlusvormi eelarvelt. E-keskkonna muudatuse tõttu ei ole nende nimetuste muutmine 

enam võimalik. Kirjeldage iga nimetatud tegevuse osas aruandeperioodil tehtud tegevusi ning märkige tegevuse toimumise 

periood. 
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2014-2020.5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine 

Projekti 

tegevuse 

Tunnus  

Projekti tegevuse nimetus  Planeeritud algus ja lõpp  Tegelik algus Tegelik lõpp 

1   XX.XX.20XX  

Eelarve rea täpsustus (taotluse vormilt): 

Tegevuse täpsustus (taotluse vormilt): 

Täpsustus / kommentaar: ……..tekstiväli 4000 tähemärki 

 

2     

Eelarve rea täpsustus (taotluse vormilt): 

Tegevuse täpsustus (taotluse vormilt): 

Täpsustus / kommentaar: ……..tekstiväli 4000 tähemärki 

 

3     

Eelarve rea täpsustus (taotluse vormilt): 

Tegevuse täpsustus (taotluse vormilt): 

Täpsustus / kommentaar: ……..tekstiväli 4000 tähemärki 

 

 

4. Täiendav info 
 

Uuendatud ärimudeli komponendid  
(lõpparuande küsimused) 
 

Ettevõtja arendas toote või teenuse uuele kliendisegmendile:*      JAH 

               EI 
 

Uus kliendisegment, kellele ettevõtja arendas olemasolevat toodet või lõi uue toote ja turundab seda ning mis on pikemas 

perspektiivis huvipakkuv ka välisturu kliendisegmendile. 

 

Ettevõtja arendas ja rakendas tarne- või jaotuskanaleid, personali     JAH 

või teenindusprotsesse, lahendas klienditeekonna kitsaskohti,      EI 

mille tulemusel kasvab müügitulu või tekib kulude kokkuhoid:*   
 

Kliendile huvipakkuv lahendus, millega kaasneb müügitulu kasv või kulude kokkuhoid – näiteks ressursisäästu lahendus, 

mille tulemusel tekkis säästva turismi toode, atraktsiooni klienditeekonnale peresõbralike mugavusteenus, millega tekib  

müügipakkumine pereturisti segmendis. 

 

Ettevõtja töötas välja ja viis turule unikaalse tehnoloogilise      JAH 

lahenduse:*             EI 
 

Unikaalne tehnoloogiline lahendus on lahendus, mida Eesti turismisektor ei kasuta või mille sisseostmine pole kas võimalik 

selle puudumise tõttu või oleks lahendust vastavalt sektori vajadusele vaja nii palju kohandada, et selle lahenduse loomine 

on otstarbekam kui sisseostmine. 

 

Hinnang aruandeperioodil saavutatule 
 
Hinnang aruandlusperioodi  
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eesmärkide saavutamisele,  

tulemuslikkusele ja      Tekstiväli 4000 tähemärki. Kirjeldada aruande perioodil tehtud tegevusi ja nende   

elluviimisele:         tulemusi. 

Erinevused planeeritud ja teostatud tegevuste vahel 
 

Kas planeeritud ja teostatud      JAH 

tegevuste vahel oli erinevusi?      EI 
 

Juhul kui esineb erinevusi  

siis loetleda erinevused ja  

põhjendada lühidalt: 
Tekstiväli 4000 tähemärki. 

Palun loetleda erinevused ja põhjendada lühidalt. 

 

Turundustegevused ja toetusest teavitamine 
 
Toetust saanud projektide tähistamist ja toetuse kasutamisest teavitamist reguleerib teavitamise 

määrus.  

Logo failid ja lisainformatsioon teavitamise põhimõtetest (logo kasutamine kleebisel, plakatil, 

veebilehel, stendil, tahvlil) on kättesaadavad EASi veebilehel www.eas.ee/teavitamine. Kui objekti 

eripärast tulenevalt või avalikkusele suunatud tekstides ei ole logo kasutamine  võimalik, tuleb 

nimetada fond, millest projekti rahastatakse. 
 

Nimetage projektiga seotud  

teavitustegevused: 
  

Tekstiväli 4000 tähemärki. 

Loetlege ellu viidud projektiga seotud turundustegevused (vastavalt 

turundusplaanile, nt projekti kodulehe loomine, täiendamine, turundusmaterjalide 

koostamine, reklaam meedias). Kirjeldage ka neid tegevusi, mis on tehtud projekti 

eelarve väliselt. Lisada lingid kodulehele ja teistele toetuse saaja kanalitele. 

 

Hinnang  

projekti turundusplaani  

elluviimisele:    

(lõpparuande küsimus) 
 

Tekstiväli 4000 tähemärki. 

Lisage hinnang taotlusega esitatud turundusplaani täitmise tulemuslikkust, millist 

mõju on need juba avaldanud külastajate arvudele ja müügikäibe kasvule. Juhul kui 

planeeritud ja teostatud tegevuste vahel oli erinevusi siis tooge välja, millest olid 

need tingitud.  

 

Kus on  

kasutatud toetusest  

teavitamist: 
Tekstiväli 4000 tähemärki. 

Toetust saanud projektide tähistamist ja toetuse kasutamisest teavitamist reguleerib 

teavitamise määrus.  

 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/116092014001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/116092014001?leiaKehtiv
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Logo failid ja lisainformatsioon teavitamise põhimõtetest (logo kasutamine 

kleebisel, plakatil, veebilehel, stendil, tahvlil) on kättesaadavad EASi veebilehel 

www.eas.ee/teavitamine. Kui objekti eripärast tulenevalt või avalikkusele suunatud 

tekstides ei ole logo kasutamine  võimalik, tuleb nimetada fond, millest projekti 

rahastatakse. 

Loetlege teavituskanalid, mille kaudu on avalikkust teavitatud EASi ja Euroopa 

Regionaalarengu Fondi toetusest. 

 

Teavitusnõuete     

täitmist tõendavad   Lisage fail(id) 

dokumendid:   

Lisage teavitusnõuete täitmist tõendavad dokumendid. Kuvatõmmis kodulehest, 

turundustegevustel kasutatud teavitusest ja fotod objekti kohapeal olevast 

teavitusest.. 

 

Suurettevõtte pool kaasatud VKE andmed (lõpparuande küsimused)  
 

Kaasatud VKE andmed  

(juhul kui taotleja on  

suurettevõte):     

Suurettevõtjast taotleja peab kaasama vähemalt ühe VKE, kes saab kasu külastajate 

teenindamisest projekti raames uuendatud Ärimudeli rakendamise tulemusel. Lisada 

kaasatud VKE nimi ja registrikood.  

 

 

Koostööpõhimõtete  

kirjeldus kaasatud VKEga  

ning VKE oodatava  

majandusliku kasu analüüs  

projektijärgsel kahel aastal: 

 
 

5. Esitamine 
 

Lehel saate üle vaadata sisestatud andmed (läbi genereeritud pdf-faili) ja esitada projekti aruande 

rakendusüksusele. Enne aruande esitamist peate kinnitama esitatud andmete korrektsust. 

Aruande esitamine 

Palun veenduge, et sisestatud andmed on korrektsed. 

Rakendusüksusele esitatava aruande versiooni saate enne esitamist alla laadida ja üle vaadata siit:  

Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged ja täielikud. 

 
Aruannet ei ole vaja allkirjastada selleks, et seda esitada. 

 
 

 

 

file://///fs1.eia.local/4800%20TOK/4892%20TLVT/Nimelised%20kaustad/Anni/Ärimudelid/SFOS%20põhjad/www.eas.ee/teavitamine.

